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O

RELHA-DE-RATO é a expressão usada para descrever sintomas peculiares das folhas de pecã
(Carya illinoinensis) e de algumas outras plantas.
A ponta das folhas novas apresenta manchas escuras e é arredondada, o que lhes confere um aspecto parecido com o da orelha do
rato. A desordem, conhecida desde 1918, afetou pomares no Sudeste da Costa do Golfo e das Planícies Costeiras dos Estados Unidos
(WOOD et al., 2004a).

Inicialmente, a desordem foi atribuída a várias causas, como
dano por baixa temperatura no verão, doença causada por vírus ou
deficiência de manganês (Mn) ou cobre (Cu). Entretanto, a análise
das folhas afetadas e das sadias revelou que os sintomas eram
devidos à deficiência de níquel (Ni), causada por baixos níveis no
solo ou induzida por excesso de Zn (WOOD et al., 2004b). A pulverização foliar de sulfato de níquel (NiSO4.6H2O), realizada no
outono, foi transportada para tecidos dormentes de ramos e gemas numa proporção suficiente para o crescimento normal. Na
primavera seguinte, as folhas das plantas tratadas tinham aspecto
normal, apresentando 7 mg kg-1 de Ni, enquanto as deficientes tinham 0,5 mg kg-1. Os solos dos pomares mostrando deficiência
severa apresentavam de 0,4 a 1,4 kg ha-1 de Ni (WOOD et al., 2006a).
O Ni costumava ser classificado como não essencial ou
tóxico para as plantas. Entretanto, o trabalho com a pecã e com
outras culturas mostrou que ele satisfaz o critério indireto de
essencialidade proposto por Arnon e Stout (1939). Ele preenche
também o critério direto: a urease é uma metaloenzima ubíqua contendo Ni (DIXON et al., 1975). Eskew et al. (1983, 1984) e Brown et al.
(1987) colocaram-no na lista de micronutrientes. Já em 1946, Roach
e Barclay, em ensaios de campo feitos na Inglaterra com trigo, batata e vagens, obtiveram aumentos na produção graças à aplicação
de Ni em pulverizações. Anteriormente, Arnon (1937), em um experimento no qual cultivou cevada em solução nutritiva, verificou
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maior produção de massa seca em presença de crômio (Cr), molibdênio (Mo) e Ni quando a fonte de nitrogênio (N) era o sulfato de
amônio. O efeito não foi observado quando a fonte de N era a
nítrica. Não foi fornecida explicação para esse achado. Mencionase, a propósito, que o Ni está presente na solução nutritiva de
Epstein e Bloom (2005, p. 31). Ao que parece, Arnon (1937) não deu
importância ao efeito do Ni, já que o omitiu no título do trabalho.
Quinze anos antes do experimento de Arnon (1937), Bertrand e Mokragnatz (1922) fizeram uma comunicação à Academia de Ciências
da França sobre a “presença do cobalto (Co) e do Ni nas plantas”.
Anteriormente, “descobriram e determinaram os dois elementos na
terra arável”.
A urease desdobra a uréia hidroliticamente em amônia
(NH3) e dióxido de carbono (CO2). A uréia [CO(NH2)2] se origina da
amida arginina sob ação da enzima arginase. A deficiência de Ni,
impedindo a ação da urease, leva ao acúmulo de uréia, o que causa
manchas necróticas nas folhas (Figura 1). Como conseqüência da
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total encontrado nas flores (Figura 2). É sabido que o aumento no
nível de NH3 nas folhas pode causar um incremento na indução
floral (LOVATT et al., 1988). Isto sugere que o alto nível de Ni nas
flores, não relatado previamente, possa aumentar a atividade da
urease e gerar NH3 que, por sua vez, aumentaria o florescimento e a
porcentagem de pegamento (MALAVOLTA et al., 2006).

Teor de Ni
(massa seca)

Figura 1. Sintomas de deficiência de níquel em cevada (Hordeum vulgare
L. cv Onda) após 50 dias em solução nutritiva contendo concentrações equimolares de nitrato e amônio. Os sintomas incluem clorose e necrose no ápice das follhas, desenvolvimento de
folhas finas com aspecto de “rabo-de-rato” e clorose internerval
das folhas jovens (Crédito: Dr. Patrick Brown, University of California, Davis).

deficiência, o metabolismo de ureídeos, aminoácidos e de ácidos
orgânicos é perturbado. Os ácidos oxálico e málico se acumulam
(BAI et al., 2006). Esses fatos sugerem que o Ni possa exercer múltiplos papéis nas plantas. As manchas necróticas, associadas com
a deficiência, coincidem com locais de acumulação de uréia ou dos
ácidos oxálico e lático, o que indica também mudanças no metabolismo do carbono (C), em particular diminuição na respiração.
O níquel tem relação também com a fixação simbiótica do N
visto que aumenta a atividade da hidrogenase em bacterióides
isolados dos nódulos (KLUCAS et al., 1983). Mais recentemente,
Ureta et al. (2005) demonstraram que baixo nível de Ni nos solos
agrícolas pode limitar a atividade da hidrogenase simbiótica de
Rhizobium leguminosarum. Quando presente na solução nutritiva,
inibiu a produção de etileno por feijão e macieira (SMITH e
WOODBURN, 1984). Bertrand e Wolf (1954) analisaram as raízes,
nódulos e parte aérea de várias leguminosas, entre elas feijão e
soja. Consistentemente, os teores mais altos de Ni e Co foram encontrados nos nódulos. Experimentos de campo descritos em 1973
mostraram que a adição de até 40 g ha-1 Ni aumentou a nodulação e
a produção de grãos de soja (BERTRAND, 1973). Em revisões extensas, Mishra e Kar (1974) e Gerendas et al. (1999) mencionam que
pulverizações com sais de Ni são muito eficientes contra a infecção
de ferrugens de cereais devido à sua toxidez para o patógeno e
também devido a mudanças causadas na fisiologia do hospedeiro
que levam à resistência. Em sua contribuição, Forsyth e Peturson
(1958) haviam demonstrado a ação protetora e erradicativa do Ni
com respeito à ferrugem dos cereais (trigo e aveia) e do girassol.
Com base em trabalho na mesma linha, Graham et al. (1985) chamam
a atenção para a possibilidade do uso do Ni no controle de ferrugens que afetam diversas culturas em várias regiões.
Plantas cultivadas em solos não contaminados possuem Ni
numa larga faixa de 0,05 a 5 mg kg-1 de massa seca. A amplitude de
variação é devido à disponibilidade no solo e à espécie analisada.
Órgãos diferentes ou partes da mesma planta também podem mostrar teores diversos. De acordo com Gerendas et al. (1999), o limbo
foliar possui mais Ni durante o crescimento vegetativo. Na colheita,
entretanto, os grãos possuem mais Ni que a palha. No florescimento
da primavera, a repartição de micronutrientes nos ramos de laranjeira revelou um conteúdo surpreendentemente alto de Ni, metade do
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Ni (mg kg -1)
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0,29
0,46
0,38

Figura 2. Conteúdo e repartição de Ni em citros no surto primaveril.
Fonte: MALAVOLTA et al. (2006).

Os sintomas de toxidez se desenvolvem quando níveis
excessivos são absorvidos. Tais sintomas incluem clorose, devida
à menor absorção de ferro, crescimento reduzido das raízes e da
parte aérea, deformação de várias partes da planta e manchas peculiares nas folhas (MISHRA e KAR, 1974). As plantas variam em sua
sensibilidade ao excesso. Assim, por exemplo, o feijão é mais sensível que o arroz (PICCINI e MALAVOLTA, 1992). Os níveis tóxicos
estão comumente na faixa de 25 a 50 mg kg-1.
Há espécies, entretanto, que toleram níveis excepcionalmente
altos de Ni no substrato e no tecido – as hiperacumuladoras. Tais
plantas prosperam em solos ricos em Ni, usualmente solos de serpentina ou contaminados. Alyssum bertolonii, encontrada na Itália e na Geórgia (na ex URSS), contém 4.000 mg kg-1 nas folhas e
2.500 mg kg-1 nas sementes. Entre as plantas coletadas em solos
ricos em Ni do Brasil, Brooks et al. (1990) encontraram várias
hiperacumuladoras: Vellozia spp, com mais de 3.000 mg kg-1 em
suas folhas, e Sebertia acuminate, com 11.700 mg kg-1.

USO NO CAMPO E RESPOSTA
Culturas no campo respondem à adição de Ni? As exigências
de Ni são da mesma ordem de grandeza que as de Mo e Co, ao redor de
0,05 mg kg-1 de massa seca. A deficiência de Mo tem sido descrita e são
bem conhecidas as respostas ao seu uso. O Co é aplicado rotineiramente no tratamento de sementes de leguminosas. Respostas ao Ni,
além das constatadas em pecã (Figura 3) e bétula (Betula nigra)
(RUTER, 2005), poderão aparecer no futuro em outros países e em
outras culturas.
O Ni ocorre nos solos em várias formas: na solução do solo,
trocável e não trocável, em minerais e associado à matéria orgânica.
O teor de Ni “assimilável” em solos franceses foi determinado por
Bertrand e Wolf (1968) após extração com ácido nítrico diluído, os
teores variaram de 47 a 1.590 μg (microgramas) kg-1. Teores inferiores a 200 μg indicam possibilidade de resposta à adição de Ni. De
acordo com esse critério, “ao redor de 27% das terras francesas
aráveis são deficientes em níquel”. Um estudo de 863 solos norteamericanos mostrou uma média de 20 mg kg-1 e uma variação de
menos de 5 até 700 mg kg-1 (UREN, 1992). Análises de 38 amostras
de solos do Estado de São Paulo mostraram um teor do Ni solúvel
em DTPA na faixa de menos de 0,5 até 1,4 mg kg-1, valores conside-
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Figura 3. Esta árvore de pecã estava deficiente em níquel. O galho à
direita foi tratado no início da primavera com uma única aplicação foliar de sulfato de níquel, enquanto o galho à esquerda
não foi tratado. Efeitos no crescimento foram visíveis cerca
de 14 dias após o tratamento (Crédito: Dr. Bruce Wood, USDAARS).

rados baixos. O teor total variou de menos de 10 até um máximo de
127 mg kg-1 (ROVERS et al., 1983).
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o pH acima de 6,5; 3) altas doses de adubos fosfatados ou altos
níveis de P no solo reduzem a disponibilidade no próprio solo ou
dentro da planta propriamente dita; 4) nematóides danificam o sistema radicular e causam deficiência severa.
Uma ou duas aplicações de Ni nas folhas, na concentração
de 10 a 100 mg L-1 (mais uréia e um surfactante), no caso da pecã,
podem corrigir a deficiência e garantir o crescimento normal. Os
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Association of Plant Food Control Officials como o Departamento
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COMPOSIÇÃO MINERAL DE MUDAS CÍTRICAS
COM APLICAÇÕES DE T richoderma spp.
Heloísa S. Prates1
José Lavres Junior2
Mônica Lanzoni Rossi2

INTRODUÇÃO

Mudas de laranja Pera/Limãocravo com 12 meses, tratadas com
egundo Malavolta (1998),
Trichoderma spp. via substrato e via fopragas e doenças podem
liar, foram submetidas a análises químiafetar a composição minecas para determinação dos teores de P,
ral de plantas devido ao seu efeito na
K, Ca, Mg, S, B, Co, Cu, Fe, Mn, Mo, Ni
absorção e no transporte de nutrientes
e Zn nos tecidos, sendo estes quantia longa distância. Caso há, por outro
ficados por espectrometria de emissão
lado, em que uma desordem nutricional,
atômica com plasma de argônio (ICPque se reflete na composição das folhas,
AES). Os tratamentos consistiram de:
pode condicionar a planta ao patógeno,
T1= aplicação de Tricoderma no subscomo é o caso de Phytophthora. Mutrato; T2 = Tricoderma aplicado no
das formadas com substrato contaminasubstrato + Tricoderma pulverizado
do por patógenos apresentam menor
quinzenalmente nas mudas; T3 = pulvecrescimento e sintomas foliares manifesrização mensal com Tricoderma, sem tratados por clorose não uniforme e, postamento do substrato.
teriormente, quando levadas ao campo,
Trichoderma spp. em placa de Petri
Objetivando proteger as semenapresentam menor produção devido à
No detalhe, esporos do fungo
tes e porta-enxertos de Limão-cravo de
desordem nutricional.
fitopatógenos de solo, também se proO substrato utilizado na formação de mudas cítricas deve cedeu o tratamento com o antagonista Trichoderma spp. Após
estar isento de fitopatógenos, recomendando-se, entretanto, a 12 meses da formação das mudas cítricas (sementeira/porta-enxeraplicação de Trichoderma spp. (fungo antagônico) para prevenção to/enxertia), as mesmas foram amostradas e separadas em caule,
de agentes fitopatogênicos de solo, tais como Phytophthora spp. folhas e raízes.
(gomose) e Leucocoprinus birnbaumii (cogumelo amarelo) que
O material vegetal foi devidamente identificado, acondiciopodem invalidar o crescimento e a produção das mudas no plantio. nado em sacos de papel e submetido à secagem em estufa a 65ºC
Segundo Harman et al. (2004), a indução de resistência por durante 72 horas. Posteriormente, foi pesado, triturado em moinho
Trichoderma spp. incrementa a expressão de genes relacionados com tipo Wiley (peneira com diâmetro de malha de 1 mm) e avaliado
a defesa da planta e é similar ao processo de resistência adquirida.
através de determinações químicas.
Tem sido observado, em condições de campo, que a aplicação do fungo antagonista Trichoderma spp. no substrato das mu- RESULTADOS E DISCUSSÃO
das se reflete em maior desenvolvimento da raiz pivotante e de
O tratamento do substrato com Trichoderma spp. proporcioradicelas, maior enfolhamento da parte aérea das mudas, com colo- nou às mudas maior comprimento e superfície total de raízes, o que
ração verde mais intensa das folhas (PRATES et al., 2006). Resende se refletiu em maior absorção de água e nutrientes e, conseqüenteet al. (2004) constataram que a aplicação de Trichoderma harzianum mente, maior vigor. O comprimento específico radicular, que é defiem sementes de milho promoveu maior acúmulo de matéria seca das nido como o comprimento de raízes por unidade de massa seca do
raízes das plantas e que o fungo continuava presente nas raízes das sistema radicular, indica o diâmetro médio de raízes. Constatou-se
plantas oriundas de sementes inoculadas, independente do trata- que a aplicação do fungo antagonista no substrato resultou em
mento fungicida aplicado às sementes.
valores de comprimento específico mais elevados, expressando a
espessura das raízes (raízes mais grossas) (Tabela 1). Para o trataAPLICAÇÃO DE Trichoderma spp. NA FORMAÇÃO DE
mento sem aplicação do Trichoderma spp., foi verificado menor
MUDAS CÍTRICAS CERTIFICADAS
comprimento específico das raízes (30,06 m g-1 – raízes mais finas),
Foi realizado um estudo no Laboratório de Histopatologia podendo evidenciar condição de carência nutricional do vegetal,
Vegetal do CENA/USP visando a detecção de fitopatógenos em como, por exemplo, fome oculta, e que pode ser atribuída à menor
amostras de substratos Eucatex Agro, Terra Paraíso e Vida Verde, absorção de nutrientes. Pode-se constatar este efeito também petratadas com Trichoderma spp., coletadas em viveiros telados de los valores das concentrações foliares dos nutrientes, o que permimudas cítricas certificadas, sendo que nenhum agente fitopato- te inferir sobre a absorção dos macro e micronutrientes.
A aplicação do Trichoderma spp. no substrato propiciou
gênico foi detectado nas amostras testadas, tais como Phytophthora
maior produção de massa seca de folhas das mudas de Pera/Limãospp. (gomose) e Leucocoprinus birnbaumii (cogumelo amarelo).
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CITROS
A aplicação do fungo antagonista Trichoderma spp. no substrato, juntamente com a pulverização quinzenal das
mudas, promoveu maior concentração de
Comprimento Comprimento Superfície
Raízes
potássio (44,3 g kg-1) e de enxofre (3,5 g kg-1)
total
específico
total
Tratamento
Total Pivotantes Radicelas
nas folhas. Entretanto, não houve efeito
(m)
(m/g)
(cm2)
- - - - - - - - - - (g) - - - - - - - - - dos tratamentos sobre a concentração de
fósforo (2,4 a 2,6 g kg-1), cálcio (14,8 a
112,54 A2
55,98 a
11.956,0 A
6,89 a
4,92 a
1,97 ab
T1 1
19,3 g kg-1) e magnésio (2,0 a 2,5 g kg-1).
T2
56,06 B
42,81 ab
6.448,0 B
7,46 a
6,14 a
1,32 b
T3
81,64 AB
30,06 b
8.786,0 AB
8,33 a
5,62 a
2,71 a
É amplamente relatado na literaCV (%)
51,44
35,66
50,41
19,38
20,64
32,50
tura o papel do potássio e do enxofre no
DMS
51,6
25,84
5.494,3
2,47
1,93
1,09
aumento da resistência dos vegetais às
pragas e doenças (MARSCHNER, 1995;
1
T1= aplicação de Tricoderma no substrato; T2 = Tricoderma aplicado no substrato + Tricoderma
MENGEL e KIRKBY, 2001; WILLIAMS
pulverizado quinzenalmente nas mudas; T3 = pulverização mensal com Tricoderma, sem tratamento
et al., 2002; WILLIAMS e COOPER,
do substrato.
2
2004). As maiores concentrações de boro
Médias seguidas por letras minúsculas nas colunas, diferem entre si pelo teste de Tukey.
(98,0 mg kg-1), cobalto (0,12 mg kg-1), ferro
(255,4 mg kg-1), manganês (131,0 mg kg-1)
cravo. Entretanto, não foi verificada diferença estatística entre os
e molibdênio (0,72 mg kg-1) foram constatadas nas folhas das mutratamentos para a produção de massa seca de caule. Da mesma
das do tratamento com aplicações de Trichoderma spp. Embora a
forma como ocorrido com o comprimento e superfície total do sistema
concentração de níquel (1,11 mg kg-1) nas folhas se apresente praradicular das mudas, a parte aérea das mudas tratadas com o fungo
ticamente o dobro daquela do tratamento sem a aplicação do fungo
antagonista mostrou-se mais vigorosa, apresentando maior
antagonista, não foi verificada diferença estatística entre os trataenfolhamento e com coloração verde mais intensa. Vale destacar que
mentos. O mesmo foi verificado para as concentrações de zinco
a aplicação do Trichoderma spp. no substrato propiciou maior deneste tecido (16,0 a 24,0 mg kg-1).
senvolvimento de raízes e produção de folhas das mudas, mesmo
não sendo observada diferença estatística para as produções de
AGRADECIMENTO
massas secas de raiz pivotante e de radicelas entre os tratamentos.
Ao Professor Dr. Eurípedes Malavolta pela valiosa colaboQuanto às concentrações de macro e micronutrientes nos
ração
na
composição do presente trabalho e aos pesquisadores
tecidos vegetais das mudas cítricas, as folhas apresentaram, de
Cleusa
Pereira
Cabral, Milton Ferreira de Moraes e Aparecida de
modo geral, as maiores concentrações (Tabela 2).
Fátima Patreze pela realização das análises químicas.
Tabela 1. Comprimento e superfície total de raízes, comprimento específico radicular, massa seca
total de raízes (pivotante e radicelas) das mudas de laranja Pera/Limão-cravo (12 meses),
em função dos tratamentos com Trichoderma spp.

Tabela 2. Concentração de macronutrientes nas folhas, caules e raízes de
mudas de laranja Pera/Limão-cravo (12 meses), em função dos
tratamentos com Trichoderma PM e SO.
Tratamentos

P

K

Ca

Mg

S

- - - - - - - - - - - - - - - - (g/kg) - - - - - - - - - - - - - - - - 1

2

T1
T2
T3
CV (%)
DMS

2,51 A
2,62 A
2,36 A
19,85
0,90

T1
T2
T3
CV (%)
DMS

1,22 B
2,08 A
1,94 A
12,53
0,39

T1
T2
T3
CV (%)
DMS

1,30 B
2,21 A
1,76 AB
17,53
0,56

Folhas
25,45 B
19,26 A
44,26 A
14,50 A
22,99 B
14,74 A
30,65
26,50
17,12
7,74
Caule
13,27 A 7,05 AB
10,83 A
8,28 A
13,50 A
6,11 B
15,60
13,20
3,53
1,71
Raiz
16,78 AB
12,23 B
18,40 A
16,40
4,68

7,29 A
6,91 A
7,72 A
16,44
2,17

2,50 A
1,98 A
2,32 A
22,14
0,91

2,06 B
3,47 A
2,58 AB
25,49
1,25

0,63 B
1,05 A
0,70 B
16,93
0,24

0,50 C
1,15 A
0,72 B
8,19
0,12

1,81 A
2,03 A
1,47 A
23,02
0,74

1,89 B
3,46 A
2,89 AB
26,31
1,31

1

T1= aplicação de Tricoderma no substrato; T2 = Tricoderma aplicado
no substrato + Tricoderma pulverizado quinzenalmente nas mudas;
T3 = pulverização mensal com Tricoderma, sem tratamento do substrato.
2
Médias com letras maiúsculas, na mesma coluna e para a mesma parte da
planta, diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade.
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Conferência N2007

OS CAMINHOS DO NITROGÊNIO –
DO FERTILIZANTE AO POLUENTE
Luiz Antonio Martinelli1

1. INTRODUÇÃO

E

ste artigo tem o propósito de apresentar os motivos
que nos levaram a organizar a 4a Conferência
N2007 – OS CAMINHOS DO NITROGÊNIO – do
FERTILIZANTE AO POLUENTE, a ser realizada no Complexo Hoteleiro da Costa do Sauípe, localizado a cerca de 50 km ao norte da
cidade de Salvador, Bahia, no período de 1 a 5 de Outubro de 2007.
Pela primeira vez, desde sua organização em 2001, essa Conferência será realizada em um país em desenvolvimento, como o
Brasil. Assim, acreditamos que uma ênfase especial deva ser dada
aos aspectos que limitam a produção de alimentos pela falta de
nitrogênio, sem esquecer, no entanto, que, quando utilizado em
excesso, o nitrogênio se torna um poluente, causando sérios problemas ambientais.
Como resolver essa dualidade?
Esta é a pergunta essencial que a comunidade científica deve
enfrentar no presente e, principalmente, em um futuro próximo.
Espera-se que a Conferência N2007 seja um amplo espaço
de debates para essa e outras questões que devem ser intensamente discutidas, antes que seja tarde demais.

2. MOTIVAÇÃO
Dos 6 bilhões de habitantes do nosso planeta, cerca de 15%,
ou 852 milhões de pessoas, passam fome. Somente no Brasil são
cerca de 15,6 milhões de habitantes, ou cerca de 9% da população.
Parte do problema advém do fato que populações extremamente carentes não conseguem uma quantidade mínima de alimento devido à falta de nutrientes para suas culturas. Com um suprimento adequado de nutrientes, a produtividade das lavouras aumentaria, incrementando, assim, a oferta de alimentos.
Um dos nutrientes mais limitantes à produção das culturas é
o nitrogênio (N). Algumas populações carentes no mundo simplesmente passam fome por não haver uma quantidade de N suficiente para nutrir adequadamente suas lavouras.
Por outro lado, em certas regiões do nosso planeta, há um
excesso de N. Ou seja, esse nutriente é suprido às culturas agrícolas em uma quantidade muito maior do que a necessária. Nessas situações, o N passa a ser um poluente, pois sua presença em
excesso desencadeia uma série de reações e processos extremamente prejudiciais ao ambiente e, conseqüentemente, à saúde das
populações.
Portanto, a falta de N é um dos motivos pelos quais um
número perturbador de pessoas passa fome. Paradoxalmente, quando utilizado em excesso, se torna um importante poluente. Essa
dualidade – extrema necessidade versus efeito poluente – é um dos
maiores desafios que a humanidade terá que enfrentar nas próximas
1

décadas. Especialmente se for considerado que, como limitante na
agricultura, e baseando-se na lei da oferta e da procura, o N assume
um valor econômico, tornando-se uma mercadoria. Ou seja, assume
um valor de mercado.
Assim, como fornecer N às regiões carentes do mundo sem
causar problemas ambientais tão evidentes, como os que ocorrem
nas regiões do globo que sofrem com seu excesso? Como mitigar
esses problemas nessas regiões?
Estas perguntas deverão ser cada vez mais prontamente
abordadas.
Além desses aspectos sócio-culturais, o N é também importante em sistemas naturais, pois sua condição limitante regula a
aquisição de carbono e a composição de comunidades vegetais e
animais. É extremamente móvel na natureza, assumindo várias formas orgânicas e inorgânicas. Encontra-se presente em quase todos
os compartimentos do globo, tendo, inclusive, uma fase gasosa
que regula importantes funções da atmosfera.

3. SOCIEDADES HUMANAS E O NITROGÊNIO
Como a humanidade e seu desenvolvimento se tornaram tão
dependentes do N ao longo da História?
Sabe-se que a busca de alimentos pelo homem, desde os
primórdios, não foi uma jornada fácil. Os primeiros hominídeos,
que surgiram na Terra há cerca de 3,5 a 4 milhões de anos, eram
meramente coletores de plantas. Assim foi até cerca de 2 milhões
de anos, quando a carne começou a fazer parte do cardápio de
nossos antepassados. E foi a espécie Homo sapiens, há cerca de
10.000 anos, que deu início a uma das maiores aventuras da raça
humana: a agricultura – a arte de cultivar alimentos.
Até a década de 60, acreditava-se que a agricultura havia
nascido como um avanço tecnológico e que espelhava a evolução
natural do homem. Contemporaneamente, acredita-se que foi muito
mais que uma necessidade, ainda difícil de explicar, existindo, para
tanto, várias hipóteses não mutuamente excludentes:
• Aquecimento global devido ao fim da era do gelo, incentivando a agricultura;
• Escassez de água, aumento da população e concentração
ao redor da água;
• Extinção dos grandes animais mamíferos.
A verdade é que em várias regiões do mundo, e quase ao
mesmo tempo, teve início a domesticação de várias plantas, e o
início do que hoje define-se como agricultura.
Com o advento e evolução da agricultura, houve a possibilidade de se alimentar um número maior de pessoas, uma vez que em
um campo agrícola a oferta de calorias por unidade de área é maior
do que na natureza, pois concentram-se várias plantas de uma úni-

Pesquisador do Centro de Energia Nuclear na Agricultura – CENA, Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”, USP; email: martinelli@cena.usp.br

6

INFORMAÇÕES AGRONÔMICAS Nº 118 – JUNHO/2007

NITROGÊNIO
ca espécie em uma área menor. Começaram a surgir, assim, os primeiros aglomerados urbanos permanentes.
Com o aumento da oferta de alimentos, e conseqüentemente
das populações, surgiram as condições nas sociedades primitivas
para que houvesse o início da especialização do trabalho. Ou seja,
nem todos precisavam se dedicar à produção de alimentos. Alguns
se dedicavam a produzir utensílios agrícolas, outros ao transporte
desses produtos, e assim por diante. Surgiram, assim, classes sociais, ainda que incipientes, levando à uma progressiva hierarquização das sociedades, culminando com a formação de grandes
civilizações e impérios. Por exemplo, os romanos obtinham a maior
parte de suas calorias diárias de uma única espécie vegetal – o
trigo. Assim, lentamente, mas de forma inexorável, civilizações, impérios e, posteriormente, países passaram a depender de suas áreas
agrícolas e, principalmente, de sua produtividade, a qual se encontra diretamente relacionada à oferta de N.
Para se compreender melhor a dependência criada em relação ao N, torna-se importante conhecer alguns detalhes do ciclo do
nutriente.

4. O CICLO DO NITROGÊNIO
O ciclo do N nada mais é que uma seqüência de reações de
oxi-redução, intermediada por microrganismos que adquirem energia advinda das mudanças dos estados de oxi-redução (Figura 1).

to, sendo mais móvel no ambiente, pode ainda ser lixiviado do
solo para camadas mais profundas e, finalmente, para cursos
d’água. Em condições de ausência de oxigênio, o nitrato pode ser
denitrificado, ou seja, passar a uma forma gasosa, voltando, assim, para a atmosfera.
Portanto, existe uma constante reciclagem de N entre as plantas e o solo. Se não houvesse perdas por lixiviação profunda e
denitrificação, essa ciclagem interna poderia ser mantida indefinidamente. Mas, devido a essas perdas, a cada ano os ecossistemas
da Terra necessitam de novo N para sua manutenção.
Até o começo do século 20, a via principal pela qual “novo”
N era adicionado aos sistemas aquáticos e terrestres do nosso planeta era através do processo da fixação biológica de N.
Portanto, esse processo é vital para a vida do planeta, pois
o mesmo disponibiliza anualmente uma quantidade apreciável de N
que antes se encontrava indisponível na atmosfera. Assim, o ciclo
do N se rejuvenesce constantemente.
A fixação biológica de N pode ser feita por vários organismos e em vários ambientes. No entanto, os dois organismos mais
importantes são as cianobactérias, que são bactérias autotróficas,
ou seja, que adquirem carbono fazendo fotossíntese, e as bactérias
do gênero Rhizobium, que vivem em simbiose nas raízes das espécies vegetais pertencentes à família das leguminosas.
É interessante notar que desde os primórdios da humanidade até aproximadamente a metade do século XX, quando fertilizantes nitrogenados começaram a serem utilizados, o N somente era
colocado à disposição da humanidade via fixação
biológica. Portanto, esse processo e a ciclagem interna de N, através dos processos de mineralização e
nitrificação, foram capazes de sustentar cerca de 2 bilhões de pessoas, que era a população mundial nessa época (Figura 2).
No entanto, já em 1889, quando o mundo contava com cerca de 1,5 bilhão de pessoas, Sir William
Crookes alertou para o fato de que o N estava se
tornando escasso no mundo para uma produção agrícola adequada.

5. O PROCESSO HABER-BOSCH, A
PRODUÇAO DE FERTILIZANTES E O
CRESCIMENTO POPULACIONAL
PÓS-GUERRA
Figura 1. Ciclo esquemático do nitrogênio.

O mais paradoxal é que os seres vivos são banhados por N2
atmosférico, que perfaz cerca de 78% da atmosfera. No entanto,
devido ao tipo de ligação química que mantém os dois átomos de N
na atmosfera unidos, somente alguns tipos de organismos, principalmente bactérias, são capazes de “fixar” o N2 da atmosfera e tornálo disponível para as plantas.
Após seu ciclo de vida, as plantas são decompostas por
organismos do solo que buscam energia. Nesse processo, denominado mineralização, o N orgânico, presente nos tecidos vegetais, é
transformado em forma inorgânica, mais especificamente em amônio
(NH4), o qual pode ser transformado em nitrato (NO3), pelo processo de nitrificação.
Essas duas formas inorgânicas podem voltar ao tecido vegetal vivo através do processo de absorção pelas plantas. O nitra-
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A principal alteração no ciclo do N pelo homem teve realmente início com a produção de fertilizantes pelo processo Haber-Bosch.
Esse processo, de maneira geral, equivale à transformação
realizada pelas bactérias fixadoras de N, ou seja, a síntese de amônia a partir do N2, só que sob pressão e temperatura elevadas.
Em 1909, o alemão Fritz Haber criou esse processo, e em
1930 seu conterrâneo, Carl Bosch, tornou-o mais seguro, permitindo sua utilização em escala industrial.
Com o advento dos fertilizantes nitrogenados houve um
aumento significativo tanto na área cultivada como na produtividade de várias culturas (Figura 3). Atualmente, cerca de 40% de toda
a área terrestre disponível é cultivada. Ainda que cerca de 30%
dessa área seja utilizada por pastagens e somente 5% por cereais,
estas são as maiores fontes de alimento para a humanidade. Os
cereais recebem próximo de 65% de todo o fertilizante nitrogenado
que é produzido.
7
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• Em 2002, foram consumidas cerca de 85 milhões de toneladas de fertilizantes nitrogenados, sendo a China e os Estados Unidos os maiores consumidores.
• Metade do N necessário para a produção de alimentos
vem dos fertilizantes, em sua maioria utilizado na produção de
cereais.
• Sua distribuição é totalmente desuniforme. Na Holanda,
1 ha de terra recebe cerca de 300 toneladas de fertilizante nitrogenado
por ano enquanto 1 hectare no Haiti recebe cerca de 30 vezes menos.

Figura 2. Aumento da população mundial desde 10.000 anos atrás até o
ano 2000.

6. CULTIVO DE LEGUMINOSAS E QUEIMA DE
COMBUSTÍVEIS FÓSSEIS – DUAS OUTRAS
FORMAS DE DISPONIBILIZAR NITROGÊNIO AO
PLANETA
A fixação de N por bactérias associadas às plantas pertencentes à família das leguminosas é um processo natural. No entanto, quando se substitui uma vegetação natural por uma cultura
fixadora, a quantidade de N disponibilizada ao ambiente passa a ser
conseqüência de uma ação humana. Por exemplo, a fixação de N
pela soja, uma leguminosa, é feita naturalmente. Mas, quando a
floresta tropical Amazônica, que fixa em média cerca de 25 kg ha-1 N
por ano, é substituída pela cultura da soja, que fixa de 70 a 250 kg ha-1
N por ano, haverá maior disponibilidade de N, que não ocorreria
caso não houvesse uma ação humana.
Além das leguminosas, como a soja, outras culturas importantes também podem fixar N em associações com microrganismos.
Por exemplo, a cana pode fixar cerca de 70 kg ha-1 N por ano e as
pastagens cerca de 15 a 20 kg ha-1 N por ano.

Figura 3. Área cultivada no planeta no período de 1960 a 2000 (linha
azul) e consumo de fertilizante nitrogenado no mesmo período
(linha vermelha).

Devido à maior oferta de alimentos e melhorias nas condições de saúde, houve um aumento vertiginoso no número de habitantes no nosso planeta.
Mas, tanto a oferta de alimentos entre as populações quanto o uso de fertilizantes nitrogenados são desiguais no planeta.
Para efeito de comparação, foram selecionados cinco países e algumas regiões da África, onde se concentram as populações mais
carentes do mundo. A média de aplicação de adubos nitrogenados
na Holanda é de 300 kg ha-1, enquanto no Brasil aplicam-se cerca de
10 vezes menos fertilizantes nitrogenados nas lavouras (30 kg ha-1).
O quadro é ainda mais grave no Haiti, onde se aplicam cerca de
30 vezes menos fertilizantes por unidade de área (10 kg ha-1). Como
referência, vale lembrar que a média mundial de aplicação é de cerca
de 60 kg ha-1 N por ano.
Quanto ao consumo de fertilizantes nitrogenados per capita,
surge o seguinte panorama. Na Holanda, utilizam-se quase 180 kg
de N por habitante, contra somente 2 kg no Haiti e na África e cerca
de 10 kg no Brasil.
Em parte devido à carência de N em alguns países, tem-se
uma disponibilidade diária de cereais per capita totalmente distinta
entre os países comparados. Enquanto na Holanda e nos Estados
Unidos tem-se cerca de 3,0 a 3,5 kg de cereais per capita, na China
e no Brasil ela varia de 0,8 a 1 kg por dia e somente cerca de 0,13 kg
no Haiti e 0,35 kg nas regiões mais carentes da África.
Em resumo:

8

Atualmente, estima-se que 30 milhões de toneladas de N
foram adicionadas ao planeta pelo cultivo de plantas fixadoras de
N. Vale lembrar que a fixação natural, não induzida, produz cerca de
110 milhões de toneladas de N.
O terceiro modo pelo qual o homem adiciona N ao planeta é
através da queima de combustíveis fósseis, gerando involuntariamente NO (óxido nítrico) e NO2 (nitrito).
O óxido nítrico é formado por um processo termal que ocorre
na própria chama de combustão e o óxido nitroso na pirólise das
moléculas orgânicas que contém N. Geralmente, ambas as formas
de N são agrupadas e recebem o nome genérico de NOx.
Atualmente, utilizam-se três tipos de combustíveis fósseis:
o carvão, o gás natural e o petróleo. Não é novidade que o consumo
desses combustíveis vêm aumentando nas últimas décadas, principalmente o consumo de petróleo. Como conseqüência, as emissões
de NOx também estão crescendo.
Atualmente, cerca de 30 milhões de toneladas de N são emitidas na forma de NOx, mas, como o tempo de residência do NOx é
de somente 5 dias na atmosfera, a maior parte do N é depositada
onde foi produzida.

7. BALANÇO DO N DISPONIBILIZADO AO PLANETA
PELA AÇÃO DO HOMEM
Toda a quantidade de N que o homem adiciona ao planeta
através da produção de fertilizantes, cultivo de plantas fixadoras
de N e queima de combustíveis fósseis não se encontra distribuída uniformemente pelos continentes, porque cada continente ou
área geográfica tem suas particularidades que são ditadas pelos
biomas presentes e, mais recentemente, por razões econômicas e
sociais. Enquanto nas regiões mais carentes do globo (América
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Latina e África) ainda predomina a fixação biológica de N não
E quanto mais complexo o sistema de produção, maior é o
induzida, na América do Norte, Europa e em grande parte da vazamento. Por exemplo, de 100 unidades de fertilizante produziÁsia a principal entrada de N se dá pelo consumo de fertilizantes das, 6 unidades são perdidas no transporte e na aplicação. Portannitrogenados. É interessante notar que mesmo dentro de cada to, somente 94 unidades serão utilizadas. Dessas unidades aplicauma dessas regiões existem diferenças significativas. Por exem- das no campo a cultura utiliza, no máximo, a metade, sendo a maior
plo, no Brasil, na região Amazônica, predomina o processo de parte perdida para o meio através dos processos de denitrificação,
fixação simbiótica de N, que decresce na região do Cerrado e volatização e lixiviação.
chega ao mínimo no Estado de São Paulo, onde existem
poucos remanescentes de vegetação natural que suportam
esse tipo de processo. Por outro lado, a tendência é inversa em relação ao uso de fertilizantes nitrogenados, ou seja,
uma menor quantidade é utilizada na Amazônia, aumentando no Cerrado e se tornando máxima no Estado de São
Paulo.
A queima de combustível fóssil e o cultivo de plantas
fixadoras de N também seguem a mesma tendência, sendo
maiores nas áreas de Cerrado e no Estado de São Paulo. No Figura 5. Perdas de nitrogênio ao longo da cadeia agropecuária.
entanto, a entrada de N no Cerrado, pelo cultivo de plantas
fixadoras, deve rapidamente superar a de São Paulo, devido ao au- 9. EFEITOS MÚLTIPLOS DO N NO AMBIENTE
mento do plantio de soja naquela área.
As reações que regulam o funcionamento dos ecossistemas
Esses exemplos resumem quão dinâmico e dependente de são tão ou mais complexas que aquelas que regulam o funcionaprocessos sociais e econômicos se torna o ciclo do N quando o mento do corpo humano.
elemento químico em si assume um valor de mercado.
Por exemplo, valores elevados de pressão sangüínea podem, a longo prazo, causar problemas em várias partes do corpo
8. QUAL O DESTINO DO N QUE ESTÁ SENDO
humano, principalmente no cérebro, no coração e nos rins. Por sua
ADICIONADO AO PLANETA?
vez, um mal funcionamento dos rins pode elevar a concentração de
O maior problema atual, relacionado ao N, é a grande inefi- certas substâncias indesejáveis pela perda de sua capacidade
ciência no seu uso. Decorrente disso, ocorrem vários “vazamen- filtrante. Essas substâncias vão afetar outros orgãos, desencatos” ao longo dos sistemas de produção, tanto agrícola como pecuá- deando uma progressiva deterioração no funcionamento do corpo
humano, num verdadeiro efeito multiplicador ou cascata.
rio, e seu destino é o meio ambiente.
Como raramente todas as partes da planta são consumidas,
ocorre uma perda de 16 unidades de N advinda da transformação da
cultura em produto agrícola. Na transformação do produto em alimento há uma pequena perda adicional, e do alimento ao consumo
há uma outra importante perda devido ao armazenamento, transporte e manipulação do alimento.
Assim, de 100 unidades produzidas, somente 14 unidades
são consumidas. Portanto, cerca de 76 unidades são perdidas para
o meio ambiente (Figura 4).

Sistemas econômicos também se ressentem desse tipo de
efeito. Quando os juros encontram-se elevados, as pessoas preferem investir seu dinheiro em aplicações financeiras a uma atividade
produtiva. Assim, menos empregos são criados, diminuindo o poder de compra da população e colocando em risco negócios que
dependem diretamente do poder aquisitivo das pessoas.
Com o N não é diferente. Excesso de N causa uma série de
efeitos no meio ambiente, levando a uma deterioração no funcionamento dos ecossistemas, culminando em sua total desintegração.
Ao ser adicionado fertilizante nitrogenado em um
campo agrícola, parte do N é absorvida pela cultura e eventualmente chega às nossas mesas na forma de alimento.
Como, infelizmente, as culturas não são capazes de
absorver todo o N que é aplicado ao solo, parte desse N
vai se perder para a atmosfera ou para o lençol freático
(Figuras 4 e 5). O “vazamento” para a atmosfera ocorre
pelo processo de volatilização da amônia (NH3), que é um
gás produzido a partir do amônio (NH4), o qual se encontra armazenado nas folhas das plantas e no solo.

Figura 4. Perdas de nitrogênio ao longo de uma cadeia destinada à produção vegetal.

Numa cadeia mais complexa, como a produção de proteína
animal a partir de grãos, não de pastagens, as perdas aumentam,
pois a cultura é transformada primeiro em ração, que por sua vez é
estocada no animal, o qual é transformado em alimento e, finalmente, consumido. Nesse caso mais complexo, das 100 unidades de
fertilizantes produzidas, somente 4 unidades são consumidas. Portanto, ocorre uma perda de 96 unidades.
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Concentrações elevadas de NH3 na atmosfera acarretam uma série de efeitos negativos sobre a composição
da mesma.

Um outro tipo de perda de N ocorre através da lixiviação de
nitrato para rios e riachos, ou mesmo para reservatórios de água
subterrânea. Nas águas superficiais, o excesso de N causa o fenômeno da eutrofização, que é um aumento vigoroso na produção
primária, levando a uma produção elevada de algas. Ao cessar essa
produção massiva, as algas morrem e inicia-se o processo de decomposição.
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Organismos decompositores utilizam O2 dissolvido na água
para obter a energia requerida pelo processo de decomposição. A
decorrente falta de oxigênio dissolvido causa uma série de alterações químicas e biológicas. Talvez, a mais conhecida delas seja a
mortandade de peixes que regularmente ocorre nos rios, baías e
estuários de nosso País.
Vários outros exemplos podem ser mencionados. Todos levam à conclusão que reações e processos que regulam a distribuição de N no ambiente são complexas e intimamente interligadas.
Como no funcionamento do nosso corpo, em que as alterações em
um determinado órgão ou sistema levam a uma série de outras alterações, às vezes imprevisíveis.

10. CONFERÊNCIA N2007 – ONDE QUEREMOS
CHEGAR – AGENDA CIENTÍFICA
A principal intenção da Conferência N2007 é discutir intensamente aspectos cruciais que foram levantados ao longo deste artigo.
Propomos que um foco central da conferência seja uma comparação detalhada entre as áreas com excesso de N e, principalmente, as áreas com falta de N, e que, em última análise, contribuem
significativamente para aumentar a fome no mundo.
Propomos dividir a conferência N2007 em quatro grandes
áreas: ambiente, agricultura-pecuária, energia e aspectos sócio-econômicos e políticos. Em cada uma dessas quatro áreas haverá
palestrantes convidados, mesas-redonda, apresentações orais e
posters. Os seguintes tópicos científicos serão discutidos:
• A falta de N como um elemento limitante para a nutrição
humana;
• Agricultura tropical e o uso de fertilizantes nitrogenados;
• A produção de alimentos e o ciclo do N;
• Fixação biológica de nitrogênioN em sistemas naturais e
agrícolas;
• Queima de biomassa e seus efeitos na atmosfera e em ambientes aquáticos e terrestres;
• Incertezas associadas com a grandeza e destino do N
atmosférico depositado;
• Efeitos dos efluentes industriais e esgoto nos ambientes
aquáticos;
• Nitrogênio e biodiversidade;
• Políticas públicas (ou falta) em assuntos realcionados ao N;
• Urbanização e planejamento ambiental como fatores importantes na modificações do ciclo do N.
Ao final da Conferência ,busca-se ter a melhor resposta para
as seguintes questões:
• Como fornecer N para as regiões mais necessitadas do
mundo?
• Como evitar que nessas regiões carentes o inevitável “vazamento” de N não cause os problemas ambientais agora encontrados nas regiões ricas em N?
• Como mitigar os efeitos causados pelo excesso de N nas
regiões que o utilizam em excesso?

11. ORGANIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA N2007
A Conferência está sendo organizada pela International
Nitrogen Initiative (INI) em colaboração com vários organismos
nacionais e internacionais. O INI é uma iniciativa amparada pelo
IGBP e SCOPE e sua principal missão é maximizar os efeitos benéficos do N e minimizar seus efeitos deletérios.
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N2007 CONFERENCE: CT5 CONTRIBUTED TALKS ON THE NITROGEN FERTILIZER
INDUSTRY AND THE FUTURE
Costa do Sauípe, BA, October 01 - 04, 2007
Section coordinators: Eduardo Daher and Tsuioshi Yamada
FINAL PROGRAM
October 01, 2007 - Monday, 14:30-17:00 h
Two key talks, with 45’ plus 15’ of question and answers
Session Moderator: Paul Fixen (International Plant Nutrition
Institute)
Talk I – Patrick Heffer (IFA) – Industry’s voluntary initiatives to
develop and disseminate fertilizer best management practices
(FBMPs)
Talk II – Alfredo Scheid Lopes (UFLA) – Nitrogen in Brazil: a
problem of too little.
October 02, 2007 - Tuesday, 14:30-17:00 h
Round table discussion
Session Moderator: Eduardo Daher (ANDA)
Three forms of N-fertilizers and the future (three 30-minute
presentation followed by 60-minute debate)
Urea - Wilmar Rocha Facre, PETROBRAS SEFERT
Ammonium nitrate - Luiz Antonio Veiga Mesquita, FOSFERTIL
Ammonium sulfate - Dean J. Collamer, Antonio de Padua Cruz,
and Eduardo Scarpari Spolidorio, Honeywell.
Debate - 60 minutes
October 03, 2007 - Wednesday, 14:30-17:00 h
New N Fertilizer Products and Technologies (four 30-minute
presentations followed by a 30-minute debate)
Session Moderator: Cliff Snyder (International Plant Nutrition
Institute)
Alan Blaylock (Agrium) – The future of controlled release
fertilizers
Dean Fairchild (Mosaic) – The future of spatial management
of N
Kim Polizotto (PotashCorp) – The future of N management
advice for farmers
Joachim Lammel (Yara) - Environmental assessment of N fertilizer
management practices
Debate - 30 minutes
October 04, 2007 - Thursday, 14:30-17:00 h
Efficient use of N-fertilizer (four 30-minute presentations
followed by a 30-minute debate)
Session Moderator: T. Yamada (International Plant Nutrition
Institute)
Heitor Cantarella (IAC) - Efficient use of N in new fertilizer
products
Antonio Enedi Boaretto (CENA) - Efficient use of N in conventional fertilizers
João Carlos de Moraes Sá (UEPG) - Nitrogen optimization use
in cropping systems associated with conservation tillage
Geraldo Martha Jr. (EMBRAPA-CPAC) - Crop-livestock systems
for the optimization of nitrogen use efficiency
Debate- 30 minutes
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DIVULGANDO A PESQUISA
Notas do editor: Os trabalhos que possuem endereço eletrônico em azul podem ser consultados na íntegra
Grifos nos textos, para facilitar a leitura dinâmica, não existem na versão original
1. ADUBAÇÃO NITROGENADA DE INVERNO EM CAFEEIROS
ADULTOS

GARCIA, A. W. R.; MATIELLO, J. B.; FAGUNDES, A. V.; REIS,
R. P.; FIORAVANTE, N. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE PESQUISAS CAFEEIRAS, 32., 2006, Poços de Caldas. Trabalhos
apresentados... MAPA/PROCAFÉ/FUNPROCAFÉ/UFLA/
UNIUBE/CAFÉPOÇOS, 2006. p. 53-54.
A adubação nitrogenada de inverno tem sido utilizada na
prática mesmo com poucos dados experimentais que comprovem
sua eficácia. Essa adubação parte do pressuposto que no inverno a
oxiredutase não atua na parte aérea do cafeeiro, mas atua no sistema radicular devido a temperaturas ótimas de ativação dessa enzima.
Por esse motivo, supõe-se que a parte aérea esteja dormente, mas
que o sistema radicular esteja ativo e em pleno desenvolvimento.
Mediante essa adubação nitrogenada de inverno o cafeeiro desenvolveria o seu sistema radicular e iniciaria o desenvolvimento da
parte aérea logo no início da primavera, quando a temperatura começa a subir.
Visando solucionar essa dúvida, instalou-se o ensaio na
Fazenda Experimental do MAPA/FUNPROCAFÉ em Varginha, MG,
em LVA, altitude 1.000 m. O ensaio foi instalado e conduzido em
delineamento inteiramente casualizado, com oito tratamentos e
três repetições, totalizando 24 parcelas. Cada parcela contava com
10 plantas, sendo as seis centrais consideradas úteis. A lavoura
utilizada foi da cultivar Catuaí IAC 74 plantada em Janeiro de 1998,
no espaçamento 3,6 m x 0,6 m. O ensaio foi instalado em 01 de
Novembro de 2004, utilizando-se 300 kg ha-1 de nitrogênio. O fertilizante utilizado foi a uréia.
RESULTADOS E CONCLUSÕES:

Através dos resultados constantes na Tabela 1, conclui-se que:

• A produtividade da testemunha sem adubação foi inferior
à dos demais tratamentos.
• O parcelamento realizado em Novembro/Maio/Agosto foi
o que proporcionou a menor produtividade, em relação aos demais
parcelamentos.
Tabela 1. Resultado da primeira colheita do ensaio em sacas por hectare.
Tratamento

Produtividade (sc ha-1)

Testemunha

69,00 c

Novembro/Maio/Agosto

82,33 b

Novembro/Dezembro/Abril

91,00 a

Novembro/Dezembro/Junho

92,66 a

Novembro/Dezembro/Fevereiro

93,00 a

Novembro/Dezembro/Maio

97,33 a

Novembro/Dezembro/Agosto

98,00 a

Novembro/Dezembro/Março

106,00 a

Média geral

91,16

CV%

17,62
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2. EFEITO DO FÓSFORO NO DESENVOLVIMENTO DE MUDAS DE CAFÉ EM VIVEIRO
MENDONÇA, S. M.; MATIELLO, J. B.; FILHO, S. L.; LOUBACK,
A.; GOMES, R. M. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE PESQUISAS CAFEEIRAS, 32., 2006, Poços de Caldas. Trabalhos apresentados... MAPA/PROCAFÉ/FUNPROCAFÉ/UFLA/UNIUBE/
CAFÉPOÇOS, 2006. P. 15.
O fósforo é importante para o desenvolvimento do sistema
radicular e da parte aérea do cafeeiro, principalmente em plantas
jovens. Na formação de mudas recomenda-se usar doses significativas de P2O5 no substrato, apesar de nem sempre a mistura com a
terra de enchimento das sacolinhas ficar uniforme, levando à formação de reboleiras de mudas pouco desenvolvidas nos canteiros.
Aplicações suplementares de fósforo, via irrigação ou pulverização, têm recuperado mudas deficientes, conforme pesquisas realizadas pelos autores.
No presente trabalho, procurou-se estudar fontes e modos
de aplicação de P2O5 em viveiro comercial, visando estimular e uniformizar o desenvolvimento de mudas e do seu sistema radicular.
O experimento foi montado no viveiro comercial da Fazenda
Heringer no distrito de Laranja da Terra, município de Iúna, ES. Foram
testadas as fontes solúveis de fósforo, MAP na concentração de
1,5% e superfosfato simples na concentração de 3%. Os dois produtos foram aplicados em duas formas, via pulverização e via irrigação,
além da parcela testemunha, em que não se aplicou fósforo. Cada
tratamento foi feito em parcelas de 100 mudas cada. O substrato foi
preparado usando 5 kg de FH 460 (18% P2O5, 0,8% Zn, 0,8% Mn,
0,2% Cu e 0,2% B) por m3 de substrato, com o enchimento de
sacolinhas 10 x 20 cm. As fontes e modos de suplementação de P
foram usadas a partir do 1o par de folhas das mudas, sendo realizada
uma aplicação por semana, durante 8 semanas. Na irrigação gastouse o equivalente a 5 L de calda/m2 de canteiro e na pulverização,
50 mL de calda/m2 de canteiro. As avaliações foram feitas nas mudas com 5-6 pares de folhas, no estádio de plantio. Tomou-se uma
amostra de 20 mudas que, após retirada a terra da sacola com água,
tiveram seus sistemas radiculares e parte aérea pesados.
RESULTADOS E CONCLUSÕES

Os resultados de peso da parte aérea e do sistema radicular
das mudas sob efeito dos tratamentos suplementares de fósforo
podem ser visualizados na Tabela 1.
Verificou-se que tanto na parte aérea como no sistema radicular
foram obtidos ganhos de 15-20% na suplementação com MAP, com
melhor comportamento na aplicação por irrigação. O ganho na parte
aérea das mudas foi acompanhado pelo desenvolvimento radicular,
apresentando uma boa relação sistema radicular/parte aérea (SR/PA).
Na prática, é usual a aplicação de uréia para acelerar o crescimento
das mudas, provocando estiolamento da parte aérea, o que não é o
ideal. Com o MAP houve crescimento mais uniforme, provavelmente
pelo fato de associar N e P. Conclui-se que o MAP, irrigado ou pulverizado, é uma boa fonte para suplementação e aceleração do desenvolvimento de mudas de café.
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Tabela 1. Peso fresco de mudas de café sob diferentes fontes e modos de
suplementação de fósforo em viveiro. Iúna, ES, 2006.
Peso fresco de mudas (g)
Tratamentos

MAP irrigado 1,5%

Relação

Parte
aérea

Sistema
radicular

SR/PA

9,8

2,5

0,26

MAP pulverizado 1,5%

8,8

3,0

0,34

Média MAP

9,3

2,8

0,30

Super simples irrigado 3%

6,6

2,3

0,34

Super simples pulverizado

7,6

2,8

0,36

Média super simples

7,1

2,5

0,35

Testemunha (P só no substrato)

8,2

2,4

0,29

3. POTASSIUM MOVEMENT AND TRANSFORMATION
IN AN ACID SOIL AS AFFECTED BY PHOSPHORUS
DU, Z.; ZHOU, J.; WANG, H.; DU, C.; CHEN, X. Soil Science
Society of America Journal, v. 70, p. 2057-2064, 2006.

When P and K fertilizer are applied to soil at the same
time, the movement and transformation of K may be affected by
P. This study was conducted to quantify the effects of monocalcium phosphate (MCP) co-applied with KCl on the distance of
K movement, the concentration of K in different forms and soil pH
change at different distances from the fertilizer application site in
an incubation experiment with an acid red soil from Yingtan, Jianxi
province in southern China. Fertilizers of 0.5 g KCl alone or in
combination with 0.98 g MCP were added to the surface of soil
cylinders with a height of 150 mm and packed in wax blocks. The
fertilizers and soil were incubated at field capacity moisture content for 7 and 28 d.
Extraction and analysis of each layer (first 25 layers of 2 mm
thickness and then 20 layers of 5 mm) from the interface of soil and
fertilizer showed that the movement distance of K was not affected
by the addition of MCP. However, the concentration of waterextractable K decreased and the concentrations of exchangeable
and nonexchangeable K increased significantly near the fertilizer
site in the presence of P. The application of MCP also slowed down
the decrease of KCl-induced soil pH close to fertilizer site.
The results suggested that the transformation of K in soil
close to the fertilizer placement site was significantly affected by
the addition of MCP, probably due to the reactions of MCP with Al
and Fe in soil. The amounts of K in different forms in soil columns
implied that the addition of MCP could reduce the bioavailability of
K at the beginning of fertilizer application.
NOTE: When MCP was applied with KCl, the much higher concentration of NE-K close to the fertilizer site was believed to be
derived from newly formed precipitations containing K. After the
reaction between MCP and soil, a certain amount of K would be
precipitated with P and Al as the non-crystal analog of taranakite,
but not yet converted to the acid-insoluble crystalline form (Hao
et al., 2002). Zhou (1995) also found the concentration of 1 M
HNO3 extractable K was greatly enhanced in Oxisol by the application of MCP. Taranakite has been identified in soil as a reaction
product of phosphate fertilizer (Lindsay et al., 1962). As the concentration of K ion in the soil-fertilizer reaction zone decreases,
taranakite becomes unstable and its solubility increases (Lindsay,
1979).
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The formation of taranakite in soil can result in the transformation of K from the readily available form to the slowly available
form and thus affect the dynamics and bioavailability of K in soils
to plants, especially in the immediate vicinity of phosphate fertilizer
bands. This transformation may reduce the rate of K supply at the
early stage of plant growth.
CONCLUSIONS
An experiment was conducted with KCl and MCP applied
to an acid soil to study the effects of P on K concentrations in
various forms in soil close to the fertilizer application site. Results
showed that both EX-K and NE-K concentrations were elevated
near the fertilizer site by the addition of P. However, the concentrations of water-extractable K decreased significantly. In this
reaction, some readily available K from fertilizer apparently was
transformed to less available form. These changes possibly were
the results of the release of Al and Fe from cation exchange sites
by added K, the dissolution of Al and Fe oxides and hydroxides
during MCP reaction with soil matrices, and the formation of new
precipitates. Similarly, MCP slowed down the decrease of soil pH
close to fertilizer site induced by applied KCl.
The depth of K movement was not affected by MCP
application. The amounts of K in different forms moved into soil
implied that the addition of MCP could reduce the bioavailability
of K at the beginning of fertilizer application.
4. TEORES ALTOS DE Ca, Mg E K NO SOLO E SUA INFLUÊNCIA NO EQUILÍBRIO NUTRICIONAL DA LAVOURA CAFEEIRA
MATIELLO, J. B.; GARCIA, A. W. R.; ALMEIDA, S. R. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE PESQUISAS CAFEEIRAS, 32., 2006,
Poços de Caldas. Trabalhos apresentados... MAPA/PROCAFÉ/
FUNPROCAFÉ/UFLA/UNIUBE/CAFÉPOÇOS, 2006. p. 27-28.
O equilíbrio nutricional é um fator muito importante para o
crescimento e a produtividade do cafeeiro. Especificamente quanto
aos nutrientes cálcio, magnésio e potássio, a literatura mostra que
deve existir uma proporção na disponibilidade desses nutrientes
no solo, sendo considerada adequada a relação na faixa de 9:3:1 a
25:5:1 (Ca:Mg:K), resultando que, na CTC, o cálcio deve ocupar
40-50%, o magnésio cerca de 15-20% e o potássio 3-5%. Fugindo
dessas relações, o excesso de um nutriente pode provocar a deficiência do outro. É muito comum o excesso de K, por aplicações
anuais sucessivas, provocar desequilíbrio e induzir carência de
magnésio. Na presente nota relata-se a constatação de característica de solo desequilibrado, porém sem problemas de ocorrência de
deficiências. A observação foi feita em cafezal na região de Bocaiúva,
Norte de Minas, região de calcário, onde o solo e a água de irrigação contém altos teores de cálcio.
Numa lavoura com mais de 15 anos de idade verificou-se os
seguintes níveis: CTC = 11,5 cmolc, Ca = 8,0 cmolc, K = 1,5 cmolc,
Mg = 1,5 cmolc, V = 95%. A expectativa era de que, pela proporção
de K:Mg, muito próximas e desequilibradas, entre eles e em relação
ao Ca, houvesse forte deficiência visual de Mg. Ao contrário, verificou-se a inexistência de deficiência de Mg e a lavoura vem produzindo normalmente. A hipótese formulada e aqui comprovada é a de
que, na condição de altos níveis dos nutrientes citados (Ca, Mg e K),
conforme verificado, a proporção entre eles deve ser importante.
A presente nota tem o objetivo de alertar os técnicos para
uma melhor avaliação das análises de solo em cafezais. Com a alta
saturação do solo e pH próximo a 6,5, os problemas com carência de
micronutrientes tem que ser devidamente considerados, para seu
adequado suprimento, via solo ou foliar.
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PAINEL AGRONÔMICO
COMPETIÇÃO DE FOTOGRAFIAS DO IPNI

FERMENTAÇÃO VANTAJOSA

Mesmo que os sintomas clássicos de deficiências nutricionais das culturas não sejam tão comuns no campo como eram no
passado, eles ainda ocorrem. Para encorajar a observação no campo e aumentar o entendimento das deficiências nutricionais e outras limitações, o International Plant Nutrition Institute (IPNI) está
patrocinando uma competição de fotografias em 2007.
“Nós esperamos que esta competição atraia os profissionais liberais que estejam trabalhando nos campos de produção vigentes”, disse o Presidente do IPNI, Dr. Terry Roberts. “Pesquisadores que trabalham sob condições controladas de campo também
podem participar, bem como consultores, field scouts e outros, fotografando e documentando as deficiências nas culturas”.
Algumas informações específicas são requeridas de todos
os participantes, incluindo:
• Nome, afiliação e dados para contato.
• Cultura e estádio de desenvolvimento, localização e data
da foto.
• Informações de suporte como análise foliar, análise de solo,
manejo e detalhes adicionais que podem estar relacionados à deficiência.
Há quatro categorias na competição: nitrogênio (N), fósforo
(P), potássio (K) e outra. As inscrições são limitadas a uma por
categoria (um participante pode ter uma inscrição em cada uma das
quatro categorias). Os prêmios oferecidos para cada uma das quatro categorias são os seguintes:
• Primeiro lugar = US$ 150
• Segundo lugar = US$ 75
• Terceiro lugar = US$ 50.
As fotos e as informações de suporte podem ser enviadas
até o final do ano (31 de Dezembro de 2007) e os vencedores serão
anunciados em Janeiro de 2008. Os vencedores serão notificados e
os resultados serão postados no website.
As inscrições podem ser feitas em todas as regiões do mundo. Porém, só podem ser feitas eletronicamente como arquivos digitais de alta resolução e submetidos ao website da organização:
>www.ipni.net/photocontest<.
Para informações adicionais e dúvidas, favor contactar:
Gavin Sulewski, IPNI
Agronomic and Technical Support Specialist
102-411 Downey road
Saskatoon, SK S7N 4L8 Canadá
Telefone: 306-652-3535
E-mail: gsulewski@ipni.net

Dentro de um ano, se tudo correr bem, uma nova tecnologia
para produção de etanol deverá ser colocada no mercado, proporcionando redução no custo de produção das usinas sucroalcooleiras
instaladas no país.
Pesquisadores do Centro Pluridisciplinar de Pesquisas Químicas, Biológicas e Agrícolas (CPQBA) da Universidade Estadual de
Campinas (Unicamp) conseguiram selecionar com sucesso linhagens
de levedura Saccharomyces cerevisiae com capacidade floculante
(cresce de maneira agrupada, formando flocos ou aglomerados de
tamanho variável) para
serem utilizadas em reatores do tipo torre empregados nos processos de
fermentação industrial
pelas destilarias brasileiras. A vantagem dessas
leveduras sobre as tradicionalmente empregadas
é que elas dispensam uma
etapa do ciclo de produ- Leveduras floculantes cultivadas em
meio líquido
ção do álcool, a centrifugação, que ocorre imediatamente após a fermentação. Os pesquisadores também desenvolveram dornas de fermentação próprias para o
processo, que estão funcionando há dois anos em caráter experimental
numa usina piloto da região de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo.
De acordo com a bióloga Maria da Graça Stupiello Andrietta,
coordenadora da Divisão de Biotecnologia e Processos do CPQBA,
“a grande vantagem desse novo processo é a redução do custo de
aquisição e manutenção de equipamentos por parte das usinas, já
que elas não precisarão mais ter separadoras centrífugas”.
Pelos cálculos do grupo, a eliminação da centrifugação e do
tratamento ácido dos processos convencionais poderá levar a uma
economia no custo de processamento de R$ 0,02 a R$ 0,03 por litro
de etanol produzido – o custo total de processamento é de R$ 0,20
por litro, sem contar o custo da cana-de-açúcar. (http://revista
pesquisa.fapesp.br/?art=3229&bd=1&pg=1&lg=)

ESTADOS UNIDOS LIDERAM IMPORTAÇÃO DE
PRODUTOS AGRÍCOLAS DO BRASIL
Os Estados Unidos continuam liderando as importações do
agronegócio brasileiro. De janeiro a maio deste ano, os norte-americanos compraram US$ 2,67 bilhões em produtos agropecuários do
Brasil. Isso representa um acréscimo de 5,1% em relação a igual
período de 2006, quando o valor importado foi de US$ 2,54 bilhões.
(Revista AgroBrasil, 12/06/2007)
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JAPÃO TERÁ GRÃO RESISTENTE À FALTA DE ÁGUA
O Ministério da Agricultura do Japão anunciou que desenvolverá um novo tipo de arroz resistente ao calor e à falta de água, em
antecipação a períodos de escassez ocasionados pelo aquecimento
global. A medida faz parte de um estudo que prevê quedas na produção de arroz e perdas de florestas se os níveis de dióxido de carbono
na atmosfera duplicarem e aumentar o nível de mercúrio. Regiões no
centro e no oeste do Japão perderão até 40% de seus cultivos de
arroz devido ao aquecimento global, mas algumas das zonas setentrionais verão aumentar suas colheitas do grão, diz o estudo. O aumento
da temperatura deslocará as zonas aptas para o cultivo de frutas para
o norte do arquipélago japonês, enquanto, nas atuais regiões produtoras, as frutas sofrerão deterioração ou descoloração. Segundo a
informação, no final deste século, as emissões de dióxido de carbono
serão de entre 1,3 e 3,3 vezes os níveis atuais, elevando as temperaturas atuais em até 6,4 graus. (Revista AgroBrasil, 30/05/2007)
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CURSOS, SIMPÓSIOS E OUTROS EVENTOS
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

SIMPÓSIO DO IPNI

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

SIMPÓSIO SOBRE

PROBLEMAS DE NUTRIÇÃO E DE DOENÇAS DE PLANTAS NA AGRICULTURA
MODERNA: AMEAÇAS À SUSTENTABILIDADE?
Coordenação: Tsuioshi Yamada, IPNI, e Paulo Roberto de Camargo e Castro, ESALQ
Objetivo: Como o uso do glifosato é quase universal na agricultura moderna, o simpósio tem por objetivo principal a busca de estratégias para reduzir ao mínimo seus possíveis efeitos colaterais negativos sobre as plantas cultivadas. Assim, no simpósio
serão discutidos a rota do ácido chiquímico e suas implicações nos mecanismos de defesa da planta contra patógenos, o
mecanismo de transferência do glifosato da planta-alvo para a planta-não alvo e os efeitos do glifosato na nutrição de
micronutrientes e na incidência de doenças de plantas.
Local: Edifício Telmo Otero, Rua do Rosário, 700, Centro, Piracicaba, SP
Data: 20 e 21/SETEMBRO/ 2007
Taxa de inscrição: • R$ 300,00 - Profissionais em geral
• R$ 100,00 - Estudantes
3. ANÁLISE QUÍMICA DE RESÍDUOS SÓLIDOS PARA
MONITORAMENTO E ESTUDOS AGROAMBIENTAIS
PROGRAMA TENTATIVO
20/SETEMBRO/2007 (5a feira)
08:00-10:00 Inscrição
10:00-11:00 Problemas de nutrição e de doenças de plantas na
agricultura moderna: ameaças à sustentabilidade?
– Tsuioshi Yamada, IPNI Brasil, email: yamada@ipni.net
11:00-12:00 A rota do ácido chiquímico e sua importância na
defesa da planta – Paulo Roberto de Camargo e
Castro, ESALQ/USP, email: prcastro@esalq.usp.br
12:00-14:00 Intervalo para almoço
14:00-15:15 Dinâmica do glifosato nas rizosferas das plantasalvo e não alvo – Volker Römheld, Hohenheim
University, Alemanha,
email: roemheld@uni-hohenheim.de
15:15-16:30 Efeitos do glifosato na nutrição de micronutrientes
de plantas – Ismail Cakmak, Sabanci University,
Turquia, email: cakmak@sabanciuniv.edu
16:30-17:00 Intervalo para café
17:00-18:15
O níquel na nutrição mineral e na defesa das plantas
contra doenças – Bruce Wood, USDA, Byron-GA,
email: Bruce.Wood@ars.usda.gov
18:15-19:00 Debate – T. Yamada, moderador
Debatedores: Pedro J. Christoffoleti, ESALQ/USP
Heitor Cantarella, IAC
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

OUTROS EVENTOS

1. VI CONGRESSO BRASILEIRO DO ALGODÃO
Local: Center Convention, Uberlândia, MG
Data: 14 a 16/AGOSTO/2007
Informações: Associação Mineira dos Produtores de Algodão-AMIPA
Website: www.cbamg.com.br
Fone: (34) 3821-5828
Email: lucelia@cbamg.com.br
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Editores: Andrade, J.C. de; Abreu, M. F. de.; 2006.
a
21/SETEMBRO/
2007 (6de
feira)
Conteúdo: A utilização
resíduos na agricultura; o solo e a
08:30-10:00 qualidade
Problemas
ao glifosato
e doenças
de
do relacionados
ambiente; resíduos
de origem
orgâni– Myriam Fernandez,
ca:plantas
o lodo no
de Canadá
esgoto doméstico;
o processamento da
Agriculture
Agri-Food,
bauxita
para aand
produção
de Canadá,
alumínio: o processo
email:afernandezm@agr.gc.ca
Bayer;
disposição de rejeitos em solos agricul10:00-10:30 táveis;
Intervalo
para café
remediação
de solos contaminados com eletóxicos;
conceitos
dena
qualidade
no
10:30-12:00 mentos
Mudanças
induzidas
pelobásicos
glifosato
resistência
gerenciamento
de laboratórios
de análise;
de plantas às doenças
– Guri Johal,
PurdueprocediUnivermentos
básicosUnidos,
de amostragem;
protocolos de anásity, Estados
email: gjohal@purdue.edu
químicas;
12:00-14:00 lises
Intervalo
paraprotocolos
almoço para a avaliação dinâmica
resíduos
nodoenças
solo. de plantas –
14:00-15:30 deEfeitos
do orgânicos
glifosato em
Número de páginas:
177
Don Huber, Purdue University, Estados Unidos,
Preço: R$ 40,00
email: huberd@purdue.edu
Pedidos: FUNDAG
15:30-16:00
Intervalo para café
Email: www.fundag.br
16:00-17:30 Interações entre glifosato e microrganismos na
rizosfera de plantas resistentes ao glifosato –
RobertKremer, University of Missouri, Estados
Unidos, email: kremerr@missouri.edu
17:30-18:30 Debate – Paulo Roberto de C. e Castro, moderador
Debatedores: Robinson Antonio Pitelli, FCAVJ
Marcus Natallo, Instituto Biológico
18:30-19:00 Sugestões para pesquisas futuras
19:00-19:10 Encerramento
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

2. IX SEMINÁRIO NACIONAL DE MILHO SAFRINHA
Local: Sindicato Rural de Dourados, Parque de Exposições,
Rua Valério Fabiano, nº 100, Dourados, MS
Data: 26 a 28/NOVEMBRO/2007
Informações: Website: www.cpao.embrapa.br/milhosafrinha
Fone: (67) 3425-5122 - ramal 139
Email: milhosafrinha@cpao.embrapa.br
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PUBLICAÇÕES RECENTES

1. DINÂMICA DA MATÉRIA ORGÂNICA DO SOLO EM SISTEMAS CONSERVACIONISTAS – modelagem matemática e
métodos auxiliares

4. AS FLORESTAS PLANTADAS E A ÁGUA: implementando o
conceito de microbacia hidrográfica como unidade de planejamento

Editores: Roscoe, R.; Mercante, F. M.; Salton, J. C.; 2006.
Conteúdo: Sistemas de manejo e matéria orgânica do solo; o seqüestro de carbono no sistema plantio direto: possibilidades de contabilização; modelagem matemática
e simulação de sistemas: uma importante ferramenta
na pesquisa agropecuária; modelagem matemática e
simulação da dinâmica da matéria orgânica do solo;
fracionamento físico do solo na obtenção de compartimentos mensuráveis para uso em simuladores
da dinâmica da matéria orgânica; emprego do isótopo
estável 13C para o estudo da dinâmica da matéria orgânica do solo; biomassa microbiana do solo: fração
mais ativa da matéria orgânica; emissões de CO2 do
solo: métodos de avaliação e influência do uso da
terra; ressonância magnética nuclear de 13C em estudos de caracterização estrutural da matéria orgânica
do solo; pirólise associada à cromatografia gasosa e
espectrometria de massa aplicada a estudos de caracterização química da matéria orgânica do solo.
Número de páginas: 304
Preço: R$ 30,00
Pedidos: Embrapa Agropecuária Oeste
Email: sac@cpao.embrapa.br

Organizadores: Lima, W. de P; Zakia, M. J. B.; 2006.
Conteúdo: O livro discorre sobre os procedimentos para a aplicação prática de conceitos e paradigmas contemporâneos de manejo florestal sustentável, principalmente
no que diz respeito ao monitoramento de aspectos
hidrológicos, levando em conta a escala da microbacia
hidrográfica como unidade de planejamento.
Número de páginas: 226
Preço: R$ 45,00
Pedidos: Rima Editora
Website: www.rimaeditora.com.br

2. MANUAL PRÁTICO DE MANEJO ECOLÓGICO DE
PRAGAS DOS CITROS
Autores: Santin Gravena; 2005.
Conteúdo: Este manual visa atender o setor do agronegócio de
citros que ao longo dos anos foi se firmando no
Brasil como cultura de grande interesse econômico
e social. É considerada uma das explorações agrícolas mais profissionalizadas tecnicamente, mas que
ultimamente, devido a graves doenças como Cancro Cítrico, CVC, Morte Súbita, Pinta Preta, Altenária
e HLB (Greening), teve seus custos elevados por
regimes intensos de aplicação preventiva de inseticidas e fungicidas.
Número de páginas: 372
Preço: R$ 80
Pedidos: FUNEP
Email: www.funep.com.br
3. ADUBAÇÃO VERDE: DO CONCEITO À PRÁTICA
(Série Produtor Rural, n. 30)
Autores: Carlos, J. A. D.; Costa, J. A. da; Costa, M. B. da; 2006.
Conteúdo: Histórico; benefícios da adubação verde; recomendações; métodos de adubação verde; como plantar o
adubo verde; espécies.
Número de páginas: 32
Preço: R$ 5,00
Pedidos: ESALQ-Divisão de Biblioteca e Documentação
Email: biblio@esalq.usp.br
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5. ANÁLISE QUÍMICA DE RESÍDUOS SÓLIDOS PARA
MONITORAMENTO E ESTUDOS AGROAMBIENTAIS
Editores: Andrade, J. C. de; Abreu, M. F. de.; 2006.
Conteúdo: A utilização de resíduos na agricultura; o solo e a
qualidade do ambiente; resíduos de origem orgânica: o lodo de esgoto doméstico; o processamento
da bauxita para a produção de alumínio: o processo
Bayer; a disposição de rejeitos em solos agricultáveis; remediação de solos contaminados com elementos tóxicos; conceitos básicos de qualidade no
gerenciamento de laboratórios de análise; procedimentos básicos de amostragem; protocolos de análises químicas; protocolos para a avaliação dinâmica de resíduos orgânicos no solo.
Número de páginas: 177
Preço: R$ 40,00
Pedidos: FUNDAG
Email: www.fundag.br

6. AGROECOLOGIA – Processos ecológicos em agricultura
sustentável - 3a edição
Autor: Stephen R. Gliessman; 2005.
Conteúdo: Refletindo as origens da Agroecologia nos campos
da da ciência aplicada da agronomia, a obra tem
uma dupla identidade: num sentido, é projetado
para ensinar ecologia no contexto da agricultura;
em outro, ensina agricultura a partir de uma perspectiva ecológica. Abordando tópicos como introdução à agroecologia, plantas e fatores ambientais,
interações do sistema, transição à sustentabilidade,
e apresentando relatos de experiências em vários
países, mostra a necessidade dos sistemas sustentáveis de produção.
Número de páginas: 653
Preço: R$ 75,00
Pedidos: Agrolivros
Website: http://www.agrolivros.com.br
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Ponto de Vista

NUTRIÇÃO MINERAL DE PLANTAS
GENETICAMENTE MODIFICADAS
Tsuioshi Yamada

S

egundo dados do ISAAA – International Service
for the Acquisition of Agri-biotech Applications
(www.isaaa.org) – a área plantada com culturas geneticamente modificadas (GM) em 2006, no mundo, atingiu 102 milhões de ha, com previsão de atingir 200 milhões de ha em 2015.
Ainda segundo o ISAAA, 76% das plantas GM hoje cultivadas são
resistentes a herbicidas e 24% resistentes a insetos, sendo a soja a
principal cultura GM, com 58% da área total. No Brasil, segundo
estimativa da consultoria Céleres, na safra 2007/08, a área plantada
com soja GM será de 15 milhões de ha ou 68,5% do total. É, pois,
evidente a importância atual e futura das plantas GM na produção
agrícola do Brasil e do mundo.
Pude perceber esta euforia com as plantas GM, principalmente com a soja RR, em recente encontro InfoAg em Springfield,
IL, Estados Unidos, onde conversei com muitos pesquisadores e
agricultores. Todos, sem exceção, mostravam-se extremamente satisfeitos com a soja RR, devido à praticidade do controle de invasoras e ao aumento da produtividade, ano a ano. Estavam também
bastante aliviados pelo fato de a ferrugem ter sido benevolente com
eles. Já conversando com consultores no Brasil, assim como no
Paraguai e na Bolívia, percebo, neles, que não existe este mesmo
nível de satisfação. Será que a maior fertilidade do solo dos Estados Unidos estaria fazendo a diferença na performance destas
plantas GM?

Dr. Volker Römheld, da Universidade de Hohenheim, Stuttgart, Alemanha, e Dr. Ismail Cakmak, da Universidade Sabanci, Istambul, Turquia, observaram que a cultivar de soja GM Valiosa (que
é a isolinea da cultivar Conquista), sob a ação do glifosato, entre
outros efeitos estudados, apresentou menor desenvolvimento
radicular assim como menor absorção e translocação de ferro e
outros nutrientes. Será que isso é apenas a ponta do iceberg? Esta
e outras dúvidas que, com certeza, surgirão só serão respondidas
se tivermos mais nutricionistas estudando a nutrição mineral de
plantas geneticamente modificadas.

Aquisição dificultada de Fe por soja RR (cv Valiosa) pela aplicação
de glifosato em solo Arenosol ácido, com baixo poder tampão.
(Fonte: Cakmak & Römheld, comunicação pessoal).

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

INTERNATIONAL PLANT NUTRITION INSTITUTE
Rua Alfredo Guedes, 1949 - Edifício Rácz Center - sala 701 - Fone/Fax: (19) 3433-3254
Endereço Postal: Caixa Postal 400 - CEP 13400-970 - Piracicaba (SP) - Brasil
T. YAMADA - Diretor, Engo Agro, Doutor em Agronomia
E-mail: yamada@ipni.net Website: www.ipni.net
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AFILIADOS DO IPNI
•
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•

Agrium Inc.
Arab Potash Company
Belarusian Potash Company
Bunge Fertilizantes S.A.
CF Industries Holding, Inc.
Intrepid Mining, LLC.
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•
•
•
•
•
•

K+S Kali GmbH
Mosaic
Office Chérifien des Phosphates Group
PotashCorp
Saskferco
Simplot

•
•
•
•
•
•

Sinochem Hong Kong Ltd.
Spur Ventures Inc.
SQM
Terra Industries, Inc.
Uralkali
Foundation for Agronomic Research
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